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Пролетарі всіх країн, єднайтеся^

ТіВНИЦЯ

Рік видання УПІ

Швидко, ой, як швидко плинуть студентсьні роки! 
Здається, лише вчора Алла Кучншкіна несміливою 

першокурсницею відкрила двері інститутської ауди
торії, аж'ось і останній, четвертий курс.

На факультет іноземних мов привело дівчину ба
жання досконало оволодіти англійською мовою. Та 
ще велика, з дитячих років, любов до дітей.

— Понад усе в малечу закохана, — щира посміш
ка спливає на дівочі уста. — Завжди мріяла стати 
вчителькою.

Комітет комсомолу та студенти Кіровоградського 
педінституту посилаюіь Аллу па республіканський 
молодіжний фестиваль. Вона ж дивується.

— Чому саме мене? Не розумію нічого. Адже мої 
подруги також і вчаться добре, і безліччю інших ці
кавих та корисних справ займаються.

І Алла з захопленням розповідає про ті справи. У 
четвертокурсників зараз педагогічна практика безпо
середньо в школах. Алла навчає англійської мови 
восьмикласників 4-ї школи.

— Чекала традиційної невдачі на початку практи
ки, а все йде на диво вдало, — радіє студентка. — 

і Клас хороший, учні тут уважні. Допомагає мені на- 
I бутий досвід з пасивної практики минулих років. Бо 
І ж кожного літа працювала в піонерських таборах. 
* І додає:
' — Хіба що вважати за труднощі те, що маю вс-
ї селу вдачу і хочеться іводі з учнями пожартувати на 
!і уроці...
| Алла серед тих четвертокурсників, які взялися ор- 
I гаиізовувати па базі свого факультету інтернаціо- 
! пальний клуб, тепер прагнуть встановити зв’язки з 
і студентами зарубіжних країн, по можливості влаш- 
і товувати з ними зустрічі.

Багато часу в студентки забирає робота в коміте
ті комсомолу інституту, де Алла ще з першого кур
су очолює культмасовий сектор. Та й сама вона ак
тивний учасник художньої самодіяльності інституту.

— Алло, ти любиш співати? — цікавлюсь.
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ДНІ УКРАЇНИ 
В МОСКВІ

ХЛ1БОМ-С1ЛЛ1О зустрі
чали 14 вересня доро

гих гостей — учасників Днів 
України в Москві — робіт
ники, службовці, інженер
но-технічні праці в н и к и 
ТЕЦ-12 Мосенерго.

Члени делегації па чолі 
з секретарем ЦК КП Украї
ни А. Д. Скабою побували 
на головному пульті тепло
електроцентралі, оглянули 
турбінний зал підприємст
ва. Потім у механічному 
цеху відбувся багатолюд
ний мітинг дружби.

Того ж дня посланці рес
публіки побували на Доро- 
гоми.ловському хімічному 
заводі і Першому держав
ному підшипниковому заво-

Ми вже повідомляли, 
що переможцем соціа
лістичного змагання се
ред молодих комбайне
рів області визнано Іва
на Чабана — комбайне
ра колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського райо
ну. Його нагороджено 
Почесною грамотою об
кому ЛКСМУ, вручено 
вимпел «Молодого ко
мунара». Переможець 
ювілейних гонів поїде на 
республіканський фес
тиваль молоді.

Друге та трете місце 
в змаганні молодих ком
байнерів на збиранні 
врожаю ювілейного ро
ку присуджено Станісла
ву Новицькому з кол
госпу ім. XX з’їзду КПРС 
Петрівського району та 
Петру Солоду з кол
госпу «Росія» Олександ
рійського району. їх та
кож нагороджено По
чесними грамотами об
кому ЛКСМУ.

За високі показники на 
збиранні врожаю обком 
комсомолу нагородив 
також Почесними грамо
тами 32 молодих ком
байнерів. Серед них — 
Микола Таран з Долин- 
ського району, Григорій 
Демченко з Олександ
рійського та ін.

КП України А. Д. Скаба. 
Він розповів про розвиток 
економіки УРСР, про роз
квіт її творчих сил

На закінчення майстри 
мистецтв України дали ве
ликий концерт.

У всесоюзному Будинку 
композиторів посланці Ук
раїни зустрілися з своїми 
московськими колегами. 
Гостей вітав перший секре
тар правління Спілки ком
позиторів СРСР Т. Мі 
Хренников.

Московські композитори 
подарували своїм друзям 
букети червоних гвоздик. А 
відповіддю на подарунок 
була музика.

Увечері в Буднику офіце
рів відбулася сердечна зу
стріч солдатів і офіцерів 
Таманської дивізії з україн
ськими гостями.

Діячі культури Україн
ської РСР дали для воїнів- 
гвардійців великий концерт.

вому залі відбувся мітинг. 
З промовою до студентів і 
викладачів звернувся глава 
делегації секретар ЦК КП 
України А. Д. Скаба.

На знак поваги і вдячиості 
гості вручили ректорові 
МДУ пам’ятний сувенір —• 
кришталеву вазу.

Того ж дня па Виставці 
досягнень народвого госпо
дарства СРСР відбулося 
«Свято культури УРСР». 
Під звуки маршу а держав
ними прапорами СРСР і 
УРСР численна колона 
учасників Днів республіки 
вступила на територію ви
ставки, зупинилась біля ве
личного мовумента В. 1. Ле- 
віна. Посланці України по
клали до підніжжя мону
мента вождя квіти.

На площі Дружби наро
дів відбувся мітинг. Гостей 
тепло вітав перший заступ
ник директора ВДНГ СРСР 
10. А. Мізюров. Він вручив 
українській делегації па
м'ятну золоту медаль ВДНГ 
СРСР.

Із словом-відпсвіддю ви
ступив заступник голови 
Ради Міністрів УРСР П. Т« 
Тронько.

(Закінчення на 2-й стер.)

хорової капели Кірово- 
Алла її активний учас-

Пухнасті дівочі вії стріпуються: 
я — Як людині жити без пісні?

ДОРИТА

Головавівці прийняли «Жовтневу естафету» од вільшанцівс 
1 сьогодні молодий хлібороб, що живе на мальовничих бере
гах Ятрані, розповість про себе, своїх друзів, які йдуть стеж
ками своїх батьків, продовжують подвиг, початий піввіку тому.

З піснею не маю 
розлуки. 1 майбутнім своїм вихованцям буду при
щеплювати повагу і любов до народної і взагалі до 
хорошої пісні, до краси...

З перших днів існування 
градського педінституту — 
иин.

— На конкурсі хорових колективів педагогічних 
вузів України/— розповідає дівчина, — ми вибороли 
перше місце. Мріяли виступити в Москві під час про
ведення там Днів Унраїиської РСР. Ми не втрачаємо 
надії, будемо співати ще й на столичній сцені.

— Алло, що ви готуєте на фестиваль? — знову за
витую.

— Найулюбленіші пісні. А моя подруга Тамара 
Левченко, яка теж їде зі мною, буде декламувати 
вірша чи прозу — вона кращий чнтець-декламатор 
інституту...

Валентина МАРІЧЕВА.

На Виставці досягнень 
народного господарства 
СРСР тривали зустрічі з 
діячами науки і культури, 
передовиками виробництва 
України.

Відвідувачі з інтересом 
оглянули електронно-обчис
лювальні машини «Мир», 
«Оптимум-2» та інші, ство
рені українськими вченими.

У другій половині дня 
гості з України зустрілися 
в Палаці культури імені 
Горбунова з трудящими 
Київського району столиці, 
їх тепло вітав перший сек
ретар Київського райкому 
КПРС К. М. Косульннков.

Сердечний привіт від 
трудящих республіки моск
вичам передав секретар ЦК

» * *

Всюди, як дорогих гос
тей, зустрічають москвичі 
посланців України.

15 вересня в Московсько
му державному університе
ті побували члени урядової 
делегації, письменники, дія
чі науки і культури. В акто-

НА БЕРЕГАХ 
ЯТРАНСЬКИХ

13 СЕЛА в село, з рук с руки 
передають комсомольці на

шого району ювілейну естафету 
«Справи комсомолі? Голованів- 
щини». Мозолястими руками пише 
юнь сторінки історії/

Сьогодні естафета у комсо
мольців артілі «По шляху Лені

на». Вони обов’язково помістять 
на її сторінках фотографію ком
сомолки доярки Тетяни Баран, 
що в свої /лолоді роки удостоєна 
високої урядової нагороди —- ме
далі «За трудову доблесть». А 
завтра естафету приймуть воло
дарі лісових багатств, адже в на

шому районі значну частину 
площ займають ліси, і трудиться 
там багато комсомольців.

Буде чимало місця на сторінках 
естафетного альбоме відведено і 
комсомольсько-молодіжним ко
лективам молочно-товарних ферм. 
І ті ж таки комсомольці з артілі 

«По шляху Леніна» напишуть про 
те, як здобули перехідний Черво
ний прапор райкому комсомолу 
за найкращі показники серед мо
лодіжних ферм. Буде тут і розпо
відь про вирощення високих вро
жаїв хліба. Бо ж хлібороби Го- 
лованівщини в середньому щоро

ку вирощують по 430 000 ценіне« 
рів озимої пшениці.

Багато писатимуть творці есте« 
фети про будівництво на селі»

Т. ВЛАСЮК, 
перший секретар Голпванів- 
ського райкому ЛКСМУ.

На фото справа: на берегах 
ятраисьхих.

Одцвіли безтурботні весни 
радісного школярства і загомо
ніла в серці неспокійна мрія.

— ІЦо ж робити, мамо?
ІЦо могла порадити любляча 

магії доньці? ’ Мати, яка зна
йшла своє щастя і покликання 
в повсякденній праці.

— Працюй. Життя підкаже, — 
така була материнська порада.

Спочатку Залп допомагала 
матері на свинофермі, а потім 
і сама прийняла групу молод
няка в колгоспі ім. Шевченка.

Плинуть трудові будні життя, 
і кожен залишає добрий слід. 
Крутішою стає доріжка, зате 
ширшою, бо кожен день прино
сить попі турботи і дорослу 
зрілість. Нехай. Од цього кри- 
латіе мрій комсомолки Вален
тини Демочко, стає життєвою 
необхідністю.

ВРУЧИВ КОТОВСЬКИЙ...
В історичному музеї Перегонівського 

заводу, що розміщений у затишній кім
наті клубу, — цікаве минуле нашого 
підприємства. Завод в XIX ст. побу
дували робітники та селяни, що напєша 
ли тоді княгині Марії Святополк-Четео- 
тинській. Робітник« працювали по 12— 
16 годин на добу. Звісно, такого знущек-

ня над собою люди не терпіли. Часто 
страйкували. Так, в 1912 році зупинились 
всі цехи. Після мітингу робітники розій
шлись по домівках. Власникам заводу 
довелося дещо підвищити заробітну 
плату, зменшити тривалість робочого 
дня.

(Закінчення на 2-й сюр.)
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До зупинки підійшов ав
тобус. Комсомольці займають 
вільні /лісця і їдуть за місто. 
Сьогодні у них похід — за про
лісками.

Додому повертались з квіта
ми і запасом сили та бадьо
рості. А в понеділок молоді 
виробничники принесли весну 
в цех. Поставили на верстатах 
проліски.

З піснями і жартами виру-

шала комсомольська група 
механічної дільниці інструмен
тального цеху заводу «Черво
на зірка» і в лижні походи, на 
туристські бази, кінотеатри, 
спортивні майданчики. Все це 
робилось з радістю, піднесен
ням і приносило користь.

У групі десять комсомольців. 
І кожен змінні завдання вико
нує на 110—120 процентів. А 
токар Валентина Гуненко і фре

зерувальник Валерій Родіонов, 
портрети яких красуються на 
цеховій Дошці пошани, стали 
справжніми майстрами своєї 
справи. Якість виготовлених 
ними деталей завжди відмінна.

І оті високі проценти дося
гаються не напруженням мус
кулів. Допомагає кмітливість. 
Якось Валерій Родіонов з Ми
колою Медведєвим фрезеру
вали матриці. Не сподобався 
хлопцям старий метод оброб
ки деталей. Почали мізкувати. 
І придумали. Виготовили спе
ціальний пристрій і стали пра
цювати по-новому. Продуктив
ність праці підвищилась вдвічі.

Про все це розповідав на 
недавніх звітно-виборних збо

рах групи комсорг Павло До
рошенко. Говорили про досяг
нення року ювілейного і ком
сомольці Шура Олефіренко, 
Лариса Удачіна та Віра Обо- 
довська. Але успіхи не стали 
на заваді критичному підходо
ві до зробленого. Товариші 
відзначали, зокрема, що сла
бо працювала редколегія стін
нівки, молодь економить ін
струмент і матеріали, а скіль
ки їх точно вже заощадили — 
невідомо...

Юнаки та дівчата зауважу
вали і про роботу заводсько
го комітету комсомолу. Нарі
кали, що в Будинку культури 
рідко організовуються вечори 
відпочинку і що вони не зав-

жди проходять цікаво. Молодь 
запропонувала організувати і 
регулярно проводити на заво
ді семінари групкомсоргів.

Тут же було затверджено рі
шення зборів. В ньому в ос
новному йшлося про виробни
цтво. Юнаки і дівчата ще біль
ше приділятимуть увагу якіс
ному виготовленню продукції, 
змінні завдання виконувати
муть не нижче, як на 120 про
центів. Крім цього, до ювілей
ного свята група заощадить на 
200 карбованців інструменту 
та матеріалів.

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

м. Кіровоград.

і

ДВІ! УКРАЇНИ
В МОСКВІ

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

Члени делегації України 
зустрілись з воїнами гвар
дійської Кантемпровської 
танкової дивізії, побували в 
казармі одного з підрозді
лів, ознайомились з експо
зицією бойової слави кан- 
темировців, зробили екс
курсію по алеї Героїв Ра
дянського Союзу — вихо
ванців дивізії.

Увечері відбулась урочис
та зустріч гвардійців з по-

сланцями українського на
роду.

В столичному Палаці піо
нерів на Ленінських Горах 
делегація УРСР зустрілась 
з московською молоддю.

Гості з України відвідали 
також заводи «Серп и Мо
лот», «Динамо», імені Кіро
ва, побували у московських 
художників.

Всюди зустріч з москви
чами закінчуються концер
тами майстрів мистецтв 
колективів художньої 
модіяльності республіки.

(РАТАУ).

БОЙОВІ ПОБРАТИМИ
МАЛИН, Житомир

ської області, 15 верес
ня. (РАТАУ). Гостинно 
зустріли жителі полі
ського містечка гостя з 
Чехословаччипи — Яла 
Аптала. Міцна бойова 
дружба зв’язувала його 
з одним з керівників Ма- 
липської підпільної орга
нізації, Героєм Радян-- 
ського Союзу Ніною 
Сосніною.

Групі словацьких сол
датів доручили охороня
ти склад на станції. Яп 
Антал разом з іншими 
патріотами таємно роз
давали населенню зерно, 
крупи. Гітлерівці жор
стоко розправилися з 
словаками. Яп тяжко за
хворів. Лікував його ро
сійський лікар І. І. Сос- 
піп. Дочці Сосніна — 
Ніні вдалося встановити

контакт з антифашиста
ми словацької частини. 
Ян через вірних людей 
переправляв підпільни
кам гвинтівки, автомати, 
патрони, вибухівку, пові
домляв паролі, таємні 
дані.

Незабаром йому дове
лось покинути Малин. Не 
знав тоді Антал, що 
мужня радянська комсо
молка Ніна Сосніна ге
роїчно загине. Про це 
йому повідомили недав
но чехословацькі жур
налісти.

І ось Ян Антал знову 
на поліській землі. Як 
рідного, обняв брата ге
роїні — Валентина. Гість 
побував у Малипськіп се
редній школі імені 
Н. Сосніпої, розповів 
про дружбу з відважною 
підпільницею.

=— НА ЮВІЛЕЙНИХ ГОНАХ
А це земляк бобриичан, сімнадцятирічний комбайнер Микола Я цепко разом 

зі своїм помічником Олексієм Бідою та трактористом Сергієм Козенком пра
цюють зараз на буряковій плаитації в артілі імені 40-річчя Жовтня. За зміну 
молодіжний агрегат викопує корені з площі 4 гектари при нормі 3,5 гектара. 

Па знімках: М. ЯЦЕНКО та його агрегат.
Фото В. КОВПАКА-

-z

ДЯДІ. НЕ КРИВДІТЬ 
■ МАЛЕНЬКИХ!

Це було свято — і для школя
рів, і для їх батьків. Нарешті ми 
одержали приміщення для піонер
ської кімнати. З якою любов’ю 
приводили його до порядку і ма
люки, і старшокласники.

Чотири роки працювала в піо
нерській кімнаті при будинкоуп- 
равлінні № 1 бібліотека. Вчите
лі, студенти на громадських заса
дах організували ігротеку,- гуртки 
художньої самодіяльності, пред
метні, спортивні гуртки. Останнім 
часом збирали матеріали про 
життя В. І. Леніна, мріяли ство
рити в цій кімнаті музей.

І ось керуючий будпнкоуправ- 
лінням Б. Д. Казаров без згоди 
на це громадськості опечатав біб
ліотеку, а ключі від піонерської 
кімнати передав уповноваженому

по використанню трудових ресур
сів т. Чернпшову.

Голова жіночої ради Кі
ровоградського БУ № 1 
О. СОЛОДКІ НА,

члени жіночої ради: КУ- 
НИЦИНА, ОДИНОКА, 
ПАВЛЕНКО, БОЙЧЕНКО, 
МУРАВЙОВА, РОДІОНО- 
ВА.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Піонерська 
кімната будинкоуправління № 1, 
що по вулиці Щорса, 8, невелика 
(всього 22 квадратних метри), але 
з першого погляду вражає затиш
ком і охайністю. Вона ще носить 
сліди турботливих дитячих рук: 
на стінах стенди, портрети. При
ваблює виставка новинок худож
ньої літератури.

Та цю, створену піонерами Но-

вомиколаївкн, Ковалівни, Бала- 
шівки, частини Солодкої Балки 
гармонію безсоромно порушує 
канцелярський стіл, що сягає се
редини кімнати, немов заявляючи’. 
«Я тут хазяїн». За столом у во
лодіння піонерів вдерся сейф, а 
вже за цими обов’язковими атри
бутами керівних дядь зайняв своє 
місце вже відомий читачам т. Чер- 
нишов.

Та Колі і Наталки цього ще не 
знали. Як завжди, увечері вони 
ланцюжком потяглися до своєї 
піонерської кімнати, щоб вивчити 
новий танок, обміняти в бібліоте
ці книгу, пограти в шахи чи шаш
ки. Відчиняли двері і... повертали 
назад. Нудьгуючи, бродили по 
місту, а найбільш заповзятливі 
відшукували собі інші заняття: 
палили недокурки, різали в двад
цять одне.

— Вказівка міськвиконкому, — 
знизує плечима керуючий будпя- 
коуправлінням Б. Д. Казаров, — 
Я підкоряюся..

Дійсно, є така вказівка?
’ЧЬІЯЖ-.ІЯ
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Вручив Котовський...
Жовтнева революція зробила хліборо

ба справжнім господарем підприємст
ва. Вже в 1921 році організувався ком
сомольський осередок на чолі з моло
дим активістом Арефою Олійником.

Громадянська війна, тривалий голод, 
виходки куркулів заважали нормальній 
роботі заводу. До того ж керував ним 
інженер-кзпіталіст. Підприємство не да
вало нормальної віддачі країні Рад. І з 
метою відбудови та деякої реконструк
ції в 1924 році завод арендував корпус 
Г. І. Котовського. Сам Григорій Іванович

безпосередньо керував роботою. Люди 
пам’ятають, яким чуйним, уважним до 
бідаків і нещадним до багатіїв був ле
гендарний комдив. У музеї зберігають
ся документи, написані Котовським, та 
фотограф:я, де Григорій Іванович сфо
тографувався з робітниками на пам’ять.

Нині Перегонівський цукрозавод ім. 
Карла Маркса — механізоване підпри
ємство, де працює більше тисячі робіт
ників. Якщо до революції за сезон за
вод переробляв 108 480 центнерів сиро
вини, то сьогодні він переробить таку

170 500 центнерів моло
ка — такий щорічний вне
сок Батьківщині від тварин
ників району. В основно
му — це справа молодих, 
адже нині на фермах пра
цює понад 60 процентів 
юнаків і дівчат.

І донині подейкують, що бу
ти доярем аж ніяк не личить 
молодому хлопцеві. Йдучи на 
ферму, я знав, що мене під
стерігають іронічні посмішки 
ровесників. Але вже через 
кілька місяців роботи твердо 
вирішив стати доярем. І той

глибоко помиляється, хто твер
дить, що це не чоловіча робо
та. Якби виразити роботу дояр
ки і, скажімо, механізатора в 
кількості витрачених щодоби 
калорій, то цифра проти дояр
ки, мабуть, була б значно біль
шою. То чия ж це робота, як 
не чоловіча?

З кожним роком на ферми 
йде все більше й більше мо
лодих юнаків. А скільки дівчат 
працюють нині механізатора
ми! І це не випадковість. У не
далекому майбутньому я бачу 
себе на фермі кваліфікованим

механізатором. Цього домог
лися в багатьох артілях облас
ті. Прийде час, а чекати ще 
недовго, буде і в нас комсо
мольсько-молодіжна механі
зована!

Я в цьому переконаний. Тай 
розсудіть самі. Не так уже й 
давно багато сільськогосподар
ських культур у нашому кол
госпі вирощували жіночі руки. 
А що маємо зараз? Усі ці ро
боти виконують машини.

В. ОЛІЙНИК.
Колгосп імені Тельмана, 
Голованівськнп район.

Всього п’ять років тому на Побужжі к< мсомольці заклали фундамент першого коппу™ «і 
кельового заводу. Тепер виросло гут велике гарне місто будівничих — Побужжя 1 у 1 УЗ Побужжя — місто молодих. Гут рідко зустрінеш людину середнього віку. Найпершим госппт

рем поселення над Бугом стала молода електрозварювальниця будуправління № о Марія Демгнчгк 
П’ята весна минула з того часу, як на перші каркаси споруд впали перші іскри електпогя т™™ 
па рахунку Марії — десятки добротних будинків. 1 ,ІПСР” На фото справа: в зелень одягнена вулиця Леніна и молодому Побужжі.

Фото С. КУКУРУДЗИ.

кількість буряків всього за дев’ять діб.
Перший комсомольський осередок на

лічував тоді 8 комсомольців, а тепер їх 
на заводі понад 80. Усі трудяться на 
славу.

Сьогодні всі ми живемо з думою про 
завод майбутнього. Повним ходом іде 
реконструкція. Закінчуємо будівництво 
нового сокоочисного цеху, спорудили 
вапнове відділення. А наступного року 
стане до ладу нова дифузійна батарея, 
Якщо стару обслуговувало ЗО робітників, 
то на новій працюватиме всього 4—5 
операторів. Словом, на кінець 1970 року 
продуктивність заводу зросте вдвічк 
Отак несемо трудову естафету підпри
ємства, яку на зорі Радянської влади 

.вручив нам Г. і. Котовський.
В. ТЕМ’ЯНСЬКИЙ, 

секретар комітету комсомолу за
воду.



(&11) ЛІК З стор,

ТРАПИЛОСЯ якось 
так, що в селі Лозо- 

ватці Новоукраїнського 
району захворів заві
дуючий клубом. А через 
кілька днів учасники ху
дожньої самодіяльності 
мали давати концерт. 
Що ж робити? Не розгу
билися активісти. Як 
справжні господарі клу- 

стали збирати мо
лодь на вечори, проводи
ти репетиції. І концерт 
вийшов па славу.

Це було давно. Зараз 
у цьому селі споруджує
ться гарний Будинок 
культури. /Молодь з не
терпінням жде його від
криття. Віриться, що за
вирує робота гуртків, не 
будуть скучати хлопці і 
дівчата вечорами.

Приємно одержувати 
листи такого змісту. Але 
буває й по-іншому: є за
відуючий, є молодь, а в 
селі панує сонлива про
гулянка вечорами.

Чи не найхарактерні
шим щодо цього питан
ия буде лист молоді до 
редакції з села Сухо- 
дольського Долинсько- 
го вайону. Ось він.

«Добрий день, наша люба 
газето!

Звертається до тебе вся 
молодь села. Довго ми не 
наважувалися написати цьо
го листа. Приклали немало 
зусиль, думали справитись 
самі, але бачимо, що псе це 
нам не лід силу.

Гарне наше село. Багато 
тут молоді. Є в нас хоро
ший, майже новий клуб. В 
минулому році біля нього 
дзвеніли пісні, танці, жар
ти. Але то було в минуло
му... Тоді завідуюча клубом 
Тамара Свннолуп, та ба
яніст Віктор Мовчан добре 
організовували відпочинок: 
концерти, лекції, робота 
гуртків художньої самоді
яльності.

Та все змінилося, коли 
Тамаоа і Віктор поженили
ся. Ми всі бажали молодій 
папі великого щастя, гаря- 

. мої любові. Не думали, що 
Лин відмовляться від нас. 
/їодружжя Мовчан стало 
забувати дорогу до клубу. 

Отже, клуб часто-густо на 
замку. Колгосп послав па 
курси керівників духового 
оркестру М. Рубленка. Але 
то буде колись. А ми хоче
мо і нині відпочивати так, 
як і працюємо».

Коментарі до цього 
листа зайві. Дивує лише 
той факт, що в Долин- 
ському Будинку культу
ри добре знають про 
безвідповідальне став
лення до роботи згадано
го подружжя, а заходів 
ніяких не вживають.

— Є там і баяніст, чо
ловік Тамари, — розво
дять руками в Долин-

ській. — Але грати він 
не хоче, бо гроші йому 
за це не платять.

Отакі чуємо виправ
дання. Але ж Т. Свино- 
луп отримує заробітну 
плату, точнісінько так, 
як і в районному відділі 
культури, як і в Будинку 
культури...

А буває ще й гірше.
«Шановна редакція? Про

симо тебе допомогти нам 
звільнитися від завідуючо
го клубом Юхима Момота. 
Він майже ніколи не від? 
кривас клуб, а коли й бачи
мо його, то лише п'яно
го...» —

,,Ключ
никам4 
ЗАСЬ!

ОГЛЯД ЛИСТІВ

пишуть учні Гурівської 
середньої школи, що 
мешкають в селі Ново- 
шевченково цього ж До- 
лннського району.

Надійшло два листи і 
з Онуфріївського району. 
Зокрема, від комсомоль
ців сіл Дереївки та Ва
силівни. Хлопці та дівча
та скаржаться на від
сутність в клубах гуртко
вої роботи, на випадки 
випивок. Про прихиль
ність до «зеленого змія» 
культпрацівників пише 
молодь з с. Мар’янівкп 
Маловисківського райо
ну. а бобринчани з кол
госпу «40-річчя Жовтня» 
(бригада № 2) проха
ють редакцію допомогти 
звільнити приміщення 
клубу від тутового шов
копряду.

— Дядьку завідуючий, 
дайте ключ від клубу... 
Хоч передачу по телеві
зору подивимось, — мож
на почути монолог ком
сомольців у радгоспі 
Свірнево Голованівсько- 
го району.

Про занедбану роботу 
в клубах пише молодь 
також з Вільшанського 
району (с. І(отовське), з 
колгоспу імені Дзержин- 
ського Новоукраїнського 
району.

Читаєш ці листи і ду
маєш: доки ж будуть за
відувати клубами «ключ
ники»! Хай небагато та
ких «діячів» у області, 
але настав час і від них 
позбавитися.

ЩОБ ПЛИВТИ В

ДО 100-РІЧЧЯ ВИДАННЯ ПЕРШОГО ТОМУ «КАПІТАЛУ» 
К. МАРКСА

(ЬІПОСОФИ лише різним чином
- пояснювали світ, але справа 

залежить в тім, щоб змінити його». 
Ця думка, висловлена ще молодим 
Марксом, стала метою і основою йо
го найвеличнішого наукового подви
гу — створення «Капіталу».

«Капітал» — це праця всього жит
тя Маркса. В тім і його власне свідг 
чення — в листі відомому діячеві ні
мецького і американського робітни
чого руху Зігфріду Мейєру:

«Чому ж я вам не відповідав? Тому що 
я весь час знаходився на краю могили. Я 
повинен був тому використати кожний мо
мент, коли я був працездатний, щоб за
кінчити свій твір, якому я приніс в жертву 
здоров'я, щастя життя і сім’ю... Я сміюсь 
над так званими «практичними» людьми і 
їх премудрістю. Якщо хочеш бути тварю
кою, можна, звичайно, повернутися спи
ною до страждань людства і турбуватись 
про свою власну шкіру. Але я вважав би 
себе воістино непрактичним, якби здох, 
не закінчивши повністю своєї книги, хо
ча б тільки в рукописі».

Маркс служив великій і 
вій справі, саме в цьому 
його «практичність».

По-різному зустріли
«Неясна містика», — говорили одні. 
«Хороше керівництво для молодих 
комерсантів», — оцінювали інші.

«З того часу, як на землі існують 
капіталісти і робітники, не з’являлось 
ще жодної книги, яка б мала 
значення для робітників». Ці 
належать Ф. Енгельсу.

В. І. Ленін називав «Капітал»
величнішим політико - економічним 
твором нашого віку.

І Ми справедливо гордимося тим, 
що перший переклад «Капіталу» був 
зроблений на російську мову. В кінці 

і березня 1872 року рукопис росій- 
, ського перекладу першого тому «Ка

піталу», підготовлений молодими ре- 
волюціонерами-народниками Г. А. 
Лопатіним, Н. Ф. Данієльсоном і Н. Н. 
Любавіним, був зданий в цензуру. 
Після уважного його перегляду цен
зор Скуратов, дозволяючи випуск 
книги, резюмуваз: «Можна стверд
жувально сказати, що її прочитають 
в Росії небагато. А ще менше зрозу
міють її». Це глибока, але щаслива 
помилка царської цензури і дозволи
ла передовій російській 
ті придбати важливу 
зброю в боротьбі за 
перетворення країни.

Царський цензор

справедли- 
і є висока

«Капітал».

таке 
слова

най-

громадськос- 
теоретичну 

революційне

заспокійливо

РЕВОЛЮЦІЮ ДАЛІ

розраховував, що висновки «Капіта
лу» «не можуть бути прикладені до 
Росії, розвиток якої відбувається по- 
іншому». А через чверть століття 
В. І. Ленін своєю працею «Розвиток 
капіталізму в Росії» повністю під
твердив положення книги про те, що 
«країна промислово більш розвинена 
показує менш розвинутій країні ли
ше картину її власного майбутнього». 
ОКІ Ж ОСНОВНІ тенденції розвит

ку капіталізму розкрив Маркс в 
«Капіталі»? Перш за все він показав, 
що гігантський розвиток виробничих 
сил, властивий капіталізмові, вступає 
в непримиренне протиріччя з тими 
соціальними формами, в яких цей 
процес здійснюється, тобто з власно- 
капіталістичною формою присвоєння 
результатів виробництва. Всі колізії 
буржуазного суспільства — еконо
мічні кризи, класова боротьба, без
пощадна конкуренція, війни імперіа
лістичні і колоніальні — витікають 
зрештою з цього основного проти
річчя.

Геніальний вчений зірвав покрива
ло таємничості з буржуазного су
спільства і оголив суть капіталістич
ної експлуатації, відкрив закон до
даткової вартості. Неоплачувана пра
ця найманих робітників, що залиши
лись без засобів виробництва і виму
шені продавати свою робочу силу 
капіталістові, — ось за рахунок чого 
жиріє капіталізм. Іншими словами, за 
висловом Володимира Маяковського, 
Маркс «грабящих прибавочную сто
имость за руку поймал с поличным».

В «Капіталі» відкрито загальний за
кон капіталістичного нагромадження, 
дія якого з неминучістю веде до 
збільшення провалля між жменькою 
магнатів капіталу, що концентрують 
в своїх руках величезну долю гро
мадського багатства, і тими, хто 
своєю працею виробляє ці багатства. 
Ось Марксів висновок про немину
чість соціалістичної революції: «Мо
нополія капіталу стає кайданами то
го способу виробництва, який виріс 
при ній і під нею. Централізація за
собів виробництва і усуспільнення 
праці досягають такого пункту, коли 
вони стають несумісними з їх капіта
лістичною оболонкою. Вона вибухає. 
Б’є година капіталістичної особистої 
власності. Експлуататорів експро
пріюють».

НАЙБІЛЬШ розповсюдженою те- 
** зою сучасних захисників капіта
лізму є твердження, немовби зміни
лась сама природа сучасного капіта
лізму, переборені немовби старі по
роки, створена якась соціальна систе
ма загального благоденства, а проти
річчя, притаманні капіталізму, вирі
шуються державним втручанням в 
економіку. І тому соціалізм, мовляв, 
перестає бути історичною немину
чістю.

Та давайте звернемось до головних 
показників капіталістичного хижац
тва. Виходить, що основні тенденції 
капіталізму, відкриті Марксом, висту
пають зараз навіть в ще більш від
критому вигляді, аніж о минулому 
столітті. Перш за все, наймана праця 
як базис капіталізму зайняла сього
дні значно більші масштаби. Якщо в 
1848 році число найманих робітників 
і службовців в капіталістичних краї
нах складало лише 9—10 мільйонів 
чоловік, то до середини XX століття 
воно досягло 300 мільйонів.

Апологети сучасного капіталізму, 
не наважуючись прямо заперечувати 
наявність найманої праці, намагаю
ться довести, немовби вона принци
пово змінила свій характер. Вони 
уявляють сучасного робітника таким 
собі рівноправним з капіталістом 
«соціальним партнером» і стверджу
ють, немовби теза Маркса про по
стійний ріст експлуатації робітничого 
класу спрощена.

Що ж, послухаймо безпристрасний голос 
статнстпни. Виходить, що якщо сто рокіп 
тому норма експлуатації робітника в най
більш розвиненій капіталістичній країні — 
Англії складала 100 процентів, тобто про
летарі безплатно працювали па капіталіс
та половину свого робочого дня, то в наш 
час — в США, наприклад, за даними 1058 
року — ця норма рівна 192 процентам. Ін
шими словами — з кожних трьох годин ро
бочого дня сучасний робітник майже дві 
години працює безплатно на капіталіста. 
Підтверджується сьогодні й інша корінпа 
тенденція, відкрита Марксом, — загальний 
закон капіталістичного нагромадження. За 
підрахунками відомого прогресивного аме
риканського економіста В. Перло, п се
редині XX століття п’ять процентів (І) жи
телів США присвоюють цілу третину всьо
го національного доходу країни.

Сто років тому, коли ще капіталізм 
переможно простував по планеті, 
Маркс довів, що він не вічний, що 
настане епоха його катастрофи і ста
новлення нової суспільно-економіч
ної формації. Історія повністю ви
правдала це геніальне передбачення 
Маркса. Торжество ідей соціалізму в 
більшій групі країн, що охоплює тре
тину людства, могутній ріст сил, що 
борються за соціалізм в усьому світі, 
вселяють в нас впевненість в тім, що 
наш вік ввійде в історію людства як 
вік торжества комунізму. І ця впев
неність грунтована не на сліпій вірі 
пророкування, а на науковому знанні 
закономірностей суспільного розвит
ку. І початком цього знання стало 
Марксове матеріалістичне розуміння 
історії.

В. ВИГОРОДСЬКИЙ, 
старший науковий співробітник 
ІМЛ при ЦІ< КПРС, кандидат 
економічних наук.

(Закінчення в наступному номері).

—

1900 000 ЦЕНТНЕРІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В СЕ
РЕДНЬОМУ ЩОРОКУ ВИРОЩУЮТЬ ТРУДІВНИКИ 
ПОЛІВ району, нині на БУРЯКОВИХ ПЛАН
ТАЦІЯХ ПРАЦЮЄ БІЛЬШЕ 1000 МОЛОДИХ КОЛ
ГОСПНИКІВ

ХЛІБОРОБ посіяв зерно. Щоб вибухнуло міцним пле
тивом коріння, гінко проросло і схилило над полем 
тугий урожайний колос, тракторист не досипав но

чей,-. аби перекраяти степ гострими лемешами, агроном 
вклав разом з міндобрнвом свою виплекану надію на 
добро, сівач висіяв із зерном частинку своєї щирої думи 
про врожай, а комбайнеру — велика честь і відповідаль
ність — чесно зібрати плоди людської праці її надії. А 
нам, шоферам, випадає найвідповідальніше — зберегти 
це все, не розгубити по дорогах порошинки хлібороб
ської долі, вчасно доставити па ваги оцінки колгоспної 
майстерності та зрілості. _____

Нині йде вивезення цукрових буряків на заводи, ла 
все літо не випало на наших полях і краплини дощу. 
Урожай не зовсім радує. Отож відповідальність за ньо
го для нас, шоферів, нехай десятериться.^ Х0МЕНК0 

шофер колгоспу «Маяк комунізму».

„Шш
в
театр“

вчасно стали підміняти інші кол-До революції в селах району 
було всього кілька духових 
оркестрів, а нині при сільських 
клубах — 22 музичних, 21 хо
ровий, 24 драматичних, 24 тан
цювальних гуртків художньої 
самодіяльності; при колгосп
них будинках культури — 14 
хорових, 5 музичних, 12 дра
матичних гуртків; при проф
спілкових — 7 музичних, 5 хо
рових, 4 драматичних, 3 танцю
вальних гуртки. Всього — 141 
гурток художньої самодіяль
ності.

V ОДИ Я КАЖУ. що за півтора 
місяця ми організували при 

Будинку культури зразковий ко
лектив художньої самодіяльнос
ті — мало хто йме віри. А коли 
згадаю, що в нашій артілі в ос
новному працює молодь — зовсім 
руками розводять: неймовірно.

А було це так. Перед тим, як

доручати очолити комусь вогнище 
сільської культури, партійна, ком
сомольська організації разом з 
правлінням колгоспу уважно про
аналізували висунуті кандидату
ри. Підходящої, по суті, не було. 
Вирішили підшукати. І тут нам 
справді поталанило. З районного 
відділу культури повідомили, що 
фахівець є.

Марія Пилявська, мало того, що 
до глибини душі закохана в свою 
роботу, ще й добре танцює, співає, 
у найприкріший момент вміє орга
нізувати молодь. Доручивши їй 
Будинок культури, не прогада
ли, і не шкодуємо, хоч завдала 
вона нам чимало справжніх кло
потів. Бо саме при її настирли
вості правління виділило кошти 
на придбання музичних інстру
ментів, було встановлено зарплату 
баяністові та художньому керів
никові, а учасників художньої са
модіяльності па роботі завжди і

госпники.
І художній керівник, і баяніст — 

люди музично грамотні, гарно спі
вають, танцюють. Отже, зерно є. 
Потрібно було лиш створити доб
рі умови для його проростання.

От з цього, власне, і почали. За 
кілька тижнів у хоровий, драма
тичний, танцювальний та музич
ний гуртки записалося близько 
100 молодих колгоспників.

Своєрідним екзаменом перед 
односельчанами було свято фести
валю самодіяльного мистецтва, 
яке розпочало свій похід у нашо
му селі.

~ Та цс ж справжні артисти! —- 
вигукували в захопленні.

Ідучи в Будинок культури, на
ші колгоспники гордовито кажуть: 
«Ходімо п театр...». Бо гаки ма-
ють чим пишатися.

В. ЧЕРНЕЦЬКИЙ,
секретар парторгапізації кол
госпу ім. Ульянова.
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викладач 
клубу.

і срібну.

П. БИГКО, 
автомото-

І’

«ПЛОДИ ВЕЛИКОЇ 
ПРАЦІ»

Звістну з Одеси чекали 
всі: товариші по роботі, 
знайомі, спортсмени і вик
ладачі автомотоклубу. На
чальник шахти М. Медвідь 
час від. часу дзвонив і за
питував, що чути? Він хви
лювався за робітника шах
ти, учасника особист о- 
командної першості України 
з мотогонок на іподромі 
Віталія Грабовця не менше, 
ніж його колеги по мото
спорту. І всі ми разом ба
жали нашим хлопцям пер
шорозрядникам Володими
ру Воронку, Володимиру 
Сушину, майстрам спорту 
Анатолію Купрієнку і Вік
тору Нестерову доброї 
удачі, успішних стартів і 
фінішів на змаганнях.

ДВІ МЕДАЛІ
В ОЛЕКСАНДРІЙЦІВ
Найбільше порадував сво- 

землякіе комсомолець 
Віталій Грабовець. Він заво
ював золоту медаль чемпіо
на в гонках на машинах 
класу 350 кубічних санти
метрів. Це великий успіх 
молодого гонщика. З 1963 
року, коли він почав займа
тись мотоспортом, Віталій 
наполегливо підвищував 
свою майстерність. Фінал 
систематичних тренувань — 
титул чемпіона, який В. Гра
бовець виборов е Одесі. В 
цьому чимала заслуга тре
нера А. Лагутіна.

Срібну медаль привіз із 
міста над морем Володи
мир Сушин. Сімнадцятиріч
ний спортсмен — неоднора
зовий учасник республікан-

ських і всесоюзних МОТО- 
кросіе. Його машина ще не 
підводила господаря, який 
багато часу приділяє її під
готовці до змагань. У Во
лодимира якраз той небез
печний вік, коли перші ус
піхи можуть легко закруж
ляти голову. Але він не та
кий: уважно прислухається 
до зауважень старших то
варишів, передає свій дос
від новачкам.

Відшуміли одеські бата
лії. Для олександрійців во
ни будуть пам’ятні тим, що 
на них завойовано дві меда
лі — золоту

Так позвала цей знімок австрійська газета 
«Фольксштімме». Миловидна дівчина, яка зобра
жена па ньому, — відома чехословацька гімнаст
ка Віра Чаславськз. З останнього чемпіонати Єв
ропи п Амстердамі (травень 1967 рік) Віра при
везла п’ять золотих медалей із п’яти можливих. 
Вона завоювала абсолютну першість континенту 
і була неперевершепою па всіх снарядах.

Віра Чаславськз вважає, іцо майбутнє гімнасти
ки полягає в безперервному підвищенні склад
ності програми. Успіх японців в Токіо, за її дум
кою, у першу чергу пояснюється тим. що вони 
ввели нові найважчі елементи у вправи, які вовн 
викопували. Перед початком змагань в Голландії 
Чаславська відпрацювала нову вправу па пере
кладинах, яка відрізняється надзвичайною склад
ністю, і не побоялась виконати її на таких між
народних змаганнях, як першість Європи.

Зараз Віра Чаславська наполегливо готується 
до Олімпіади в Мсксіці.

(АПН).

• ' •.

МАЙЖЕ СТО спортсмс- 
™ вів вишикувались па 
старті. Подано команду, 
і з райцентру в напрямі кол
госпу «Росія» стрімкою 
повінню помчали велосипе
дисти. Зворотний п’ятнад- 
цятвкілометровий шлях 
йшли не так кучно: відста
ли слабкіші. На фініш пер
шими прийшли команди 
міжколгоспбуду і колгоспу 
«Зоря». Вони і завоювали 
кубок «Золота осінь». Дру
ге місце дісталось велосипе
дистам артілі імені XX з’їз-

ду КПРС. Третіми були 
спортсмени з колгоспу іме
ні
лортсмени з колгоспу )МЄ- 

:;і Комінтерну.
П’ятнадцять учаснвкі® ве

локросу вихов-али норму 
другого спортивного роз
ряду, тридцять вісім — 
третього розряду.

Кращі результати пока
зали член збірної області 
Г. Ошека та О. Міняйло, 
М. Грену ха, М. Бицюк, які

■ іИ ----------- И ' І

викопали норму другого 
розряду.

Зараз збірна району го
тується до участі в облас
ному велокросі на приз Ге
роя Радянського Союзу 
Конька, який відбудеться в 
м. Кремгесі.

1. МАЛОЛЄТКО, 
голова Онуфріївської 
районної ради ДССТ 
«Колгоспник».

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 17 вересня. Перша програ

ма. 10,00 — «Будильник». (М). 10.30 — 
Для дошкільників і МОЛОДШИХ школя
рів. «Умілі руки». (М). 11.00 — Вссссм'С*' 
юзнвй фестиваль дитячої творчості 
(Спердловськ). 11.40 — Дні Української 
РСР у Москві. «Світи, «Оговск». Репор
таж а Львівського телевізійного заве
ду. (К). 12.09 — Сьогодні — День пра
цівника лісу. «Подорож у ліс». (М)
12.30 — Дні Української РСР у Москві*
«Сільське господарство України». (К)’ 
13.00 — «Сочі по-лольськи». (Сочі)* 
14.40 — «ТЕК-67». (К). 15.00 — Дл'і
воїнів Радянської Армії і Флоту. «па. 
городи Батьківщини». «Орден Черво
ного Прапора». (М). 15.30 — «Музич
ний кіоск». (М). 16.00 — Фінал Кубка 
Європи з легкої атлетики. (К). 19.20 — 
Літопис піввіку. «Рік 1935-й». Теле
фільм. (М). 20.20 — «Музичний маяк». 
(М). 20.30 —‘Тслсповини. (М). 21.00 — 
«Про пайлюдянішого». Науково-по
пулярний фільм. (К). 22.15 •— Дні Ук
раїнської РСР у Москві. Концерт Дер
жавного заслуженого Народного хору 
ім. Г. Вірьовки. (М). 23.00 — «Веселий 
кінескоп». (К).

Друга програма. 21.00 — Ківопрогра- 
ма. (Дніпропетровськ).

ПОНЕДІЛОК, 18 вересня. Перша 
програма. Програма УТ. 17.00 — «На 
комупівській землі» Теленарис. (Кіро
воград). 17.10 — «Борці за народне 
щастя». (П. Постишев) (М—К). 17.30
— Концерт татарської музики. (Ка
зань). Програма УТ. 18.00 — Тслевісті. 
(К). 18.30 — Міжнародний огляд. (К). 
19.00 — Дні Української РСР у Москві. 
Концерт. Передача з Кремлівського 
Палацу з’їздів. (К). 21.45 — Програма 
УТ. «Театри, народжені Жовтнем». 
(Львівський театр імені М. Заньковс- 
цької). (Львів). Друга програма. 11,00
— Тслевісті. (К). 11.10 — «Змова пос
лів». Художній фільм. (К).

ВІВТОРОК, 19 вересня. Перша 
грама. 11.00 — Телефільм «Полк 
Леніна» та художній фільм 

нових зустрічей,' Москва!» Передача 
про дні Української РСР у Москві. 
(К). 17.35 — «Художники України — 
Великому Жовтню». <К). 18.00 — Кіро
воградські вісті. 18.15 — Наші оголо
шення. (Кіровоград). 18.20 — «Увага! 
Пусковий об’єкт». Рейдова повідомляє. 
(Кіровоград). 18.30 — Телефільм (Кіро
воград). 18.55 — «Радянська музична 
культура». (Львівська консерваторія 
імені М. Лисенко). (Львів). 19.30 ~ 
Літопис піввіку. «Рік 1936-й». Теле
фільм. (М). 20.30 — Тсленовини. (М). 
21.00 — Кіножурнал «Нт сталевих ма
гістралях» (Кіровоград) та художній 
фільм «Балтійська слава».
0 ПОКАЗУЄ ДНІПРОПЕТРОВСЬК
НЕДІЛЯ, 17 вересня. 8.00 — Програ

ма навчального тслебачсипи. 15.00 — 
«Музичний кіоск». (М). 16.00 — Фінал 
Кубка- Європи з легкої атлетики. (К).
19.20 — Літопис піввіку. «Рік 1935-й». 
Телевізійний фільм. (М). 20.20 — «Му
зичний маяк». (М). 20.30 — Телевізій
ні новини. (М). 21.00 — Кінопрограма. 
22.15 — Дні Української'РСР у Моск
ві. Співає хор ім. Г. Вірьовпіі.

ПОНЕДІЛОК, 18 вересня. 17.00 — 
♦ На комунівській землі». Теленарис. 
(Кіровоград). 17.10 — «Борці за народ
не ащетяї. П. Постишев. (К). 17.30 — 
♦Якщо виникла небезпека». 17.50 — 
«Наша область». 1917—-1957». 18.00 — 
Телевізійні вісті. 1830 — Міжнародний 
огляд. (К). 19.00 — Дві Української 
РСР у Москві. 21 45 — «Театри, народ
жені Жовтнем». (Львів).

ВІВТОРОК, 19 вересня. 11.05 — ЛІ
ТОПИС піввіку. «Рін 1935-й». Телевізій
ний фільм. (М). 16.45 -- Документаль
ний фільм. 17.15 — «До нових зустрі
чей, Москва!». 17.35 — Фільм для Ді
тей. 18.00 — Телевізійні вісті. (К).
18.20 — До 50-річчя Великого Жовтня. 
«Б’ють курат и». 18.30 — Дніпровські 
новини. 19.00 — «Ділова розмова».
19.30 — Літопис піввіку. «Рік 1936-й». 
Телевізійний фільм. (М). 20.30 — Теле
візійні повний. (М). 21.00 — Театраль
на вікторина. (К). 21.50 — Художній 
фільм «Люди не все знають».

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 17 вересня. 8.25 —- Передача 

в Одеси. 10.00 — Для школярів. «Бу
дильник». (М). 10.30 — «Умілі руки». 
}'•")• ’’■’Р — Мультиплікаційні фільми. 
*Е40 — Дні Української РСР у Москві. 
«Світи, «Огонек». (Львів). 12.00 — Пе
редача з Одесі). 12.30 — Дні Україн
ської РСР у Москві. «Сільське госпо
дарство республіки». (К). 14.30 — «му
зика — друге покликання». 15.00 —
Для воїнів Радянської Армії і Флоту. 
іМ). 15.30 — «Музичний кіоск» (М). 
16.00 — Фінал Кубка ' Європи з легкої 
атлетики. (К). 19.20 - Літопис піввіку. 
пАлл 1935-й». Телевізійний фїльм. (М).
20.20 — «Музичний маяк» (М). 20.30 -? 
Телевізійні новини. (М). 21.00 — Худож-

*7Х 3|ІаЛИ тільки в обличчя». 
22.1а — Дні Української РСР у Москві. 
С'Цпає ХОР ім. Г. Вірьовки.

ПОНЕДІЛОК, 18 вересня. 17.00 
«На комунівській землі». Телевізійний 
нарис. (Кіровоград). 17.10 — «Борці а« 
народне щастя». ГІ. Постишев. (К).
17.30 — Кінохроніка. 17.40 — молоді#' 
ний телевізійний журнал «Ровесник*• 
18.00 — Телевізійні вісті. 18.30 — М1Ж- 
народний огляд. (К) 19 00 — Дні У*' 
раїнської РСР у Москві. 21.45 — «Тса*- 
рн. народжені Жовтнем». (Львів)- 
22.50 — Концерт.

ВІВТОРОК, І9 пересип. 10.30 - Пе
редачі з Одеси. 11.05 — Літопис >11п' 
віку. «Рік 1935-Л». Телевізійний фільм
ів)- 12.15 — Художній фільм ♦1°лЛ*Г 
та». 17.15 — «До нових зустрічей, “О' 
с**”’1*- ’7,^г' “ Документальний <І>іД,>м’ 
18.00 — Телевізійні вісті. (К)- 18 29 
передача з Одеси. 18.50 — КІнохрощ- 
кя, 19.05 — Актуальний екран. 19-30 
Літопис піввіку. «Рік 1936-й». Телсв 
зІЛіїнй фільм. (М). 20.30 — Телевізійні 
новини. (М). 21.00 - Театральна вМ’®! 
Рннп. (К). 21.50 — Художній ф!льм 
♦Іолпнта».

10.30

про- 
імені 

.........    ... «Балтій
ська слава». (Кіровоград). 17.15 — «До

„ПРОВОЯВИЩЕ СОЦІАЛЬНЕ
Маленька сценка на вулиці міста Копенгагена: 

до американського солдата несподівано кидасться 
довговолосий хлопець І починає чистити йому че
ревики. Молодий янкі в повному збентеженні, він 
червоніє і намагається піти. То хлопець кланяє
ться йому і заклинає тих, хто зібравси навколо, 
звернути увагу на солдата, представника волода
рів світу — американців. І мимоволі псі датчани, 
що зібралися тут, думають про ті звірства, які 
творять співвітчизники цього американця по від
ношенню до в'єтнамського народу.

Довговолосі хлопці і дівчата, називаючії себе 
«прово» («провокатори»), з’явились п Данії не
давно, та вже встигли звернути на себе загальну 
увагу. Вони відмовляються признавати буржуазну 
мораль, поривають з батьками, самі заробляють 
собі на життя, продовжують освіту. Непримирен
ні до всякої несправедливості, воин виступають 
проти американської агресії у В’єтнамі, проти во
єнної диктатури в Греції, вимагають повної забо
рони атомної зброї. Недавно весь Копенгаген 
тільки й говорив про демонстрацій) «провоз перед 
американським посольством, де вони виставили 
макети датських гробиків — символи жертв аме
риканської воепщііии у В’єтнамі.

«Прово» — явище не просте. У них багато на
носного, розрахованого па зовнішній ефект. 1 цим 
користується реакція, роблячи «прово» опудалом 
для обивателів, прагнучи представити «прово» 
ледь не у вигляді карної банди.

«Провокатори» — лише одна із течій сучасної 
західної молоді, що тягнеться до кращого, більш 
справедливого суспільного порядку.

Р. КУЛИКОВ. 
(ТАРС).1908-й

СІЛЬСЬКОГО ЧИТ6Ч6, «Щоб пливти

цілий рік, тоді ви

Р I К

БК 02303. Індекс 01107.

; ЦАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вуя. Луначарського, 36. 

Телефони: редактора - 45-00. відповідального секре
таре — 45-35, відділів — 45-36,

ЗА ВІСІМ З ЛИШКОМ /Л1СЯЦІЗ, протягом яких виходить | 
«Молодий комунар», у ньому знайшли собі доброго спів- І 

бесідника і порадника десятин тисяч людей. Розділи «Пере- І 
клик червоних паспортів», «Правофлангові професії», «Комсо
мольський квиток 1967-го року», «Люди з країни мужності» ви
кликають жваві відгуки читачів. З інтересом, якщо судити за 
листами, що надходять до редакції, зустрічає наш читач ко
жен випуск «Сторінки творчої молоді», «Степівчанки», сторін
ки для допитливих «Еврика».

Природно, що нині, в ювілейному році, газета часто повер
тається до історичної тематики, прагне розповісти молоді про 
подвиги батьків, які боролися за встановлення Радянської вла
ди, захищали здобутки Жовтня, будували соціалізм.

Редакція прагне тан ро
бити газету, щоб Бона була 
цікавою для читачів різно
го віку, різних професій, 
різних уподобань. Розділи 
«Червона гвоедика» та «Ви
пускник іде в життя» (їх ви 
зустрінете і в 1968-у році) 
розраховані переважно на 
школярів, «Тут мій дім» — на 
в революцію далі» — на пропагандистів і слухачів комсомоль- 
кої політосвіти. Б цьому напрямну газета й далі удосконалю
ватиметься. Планується, наприклад, ширше показувати життя 
студентів вузів і учнів середніх спеціальних навчальних за
кладів, ввести рубрику спеціально для підлітків, повніше і 
глибше висвітлювати життя молоді за рубежем.

Великою популярністю користується наш «Клуб комсомоль
ського активіста». Для редакції це вдвічі приємно: адже цю 
рубрику підказати читачі. Побажання читачіе враховуватимуть
ся ще ширше. Вже зараз ми чекаємо листів з пропозиціями, 
порадами. г ...

З 1 вересня райагентства «Союздрук», відділення зв язку, 
листоноші, громадські уповноважені на підприємствах, у кол
госпах, радгоспах, установах і навчальних ---------- 
ють передплату на «Молодий комунар» на

Передплатна ціна газети: 
на рік — 2 крб 40 коп., 
на півроку — 1 крб. 20 коп., 
на 3 місяці — 60 коп.

Рекомендуємо оформляти передплату на 
одержуватимете газету без перерв.

Якщо вам відмовили е передплаті на «Молодий комунар», 
звертайтеся до редакції особисто, телефоном або листом.

ГОСПОДАРІ
ДЖУНГЛІВ

ОСЬ УЖЕ ДЕКІЛЬКА РОКІВ ПРОДОВЖУЄ
ТЬСЯ ЦЯ ВІЙНА МІЖ ПОРТУГАЛЬСЬКИМИ 
КОЛОНІЗАТОРАМИ 1 ПАРТИЗАНАМИ «ПОР
ТУГАЛЬСЬКОЇ» ГВІНЕЇ. ДІЮЧИ ПІД КЕРІВ
НИЦТВОМ АФРИКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ НЕЗАЛЕЖ
НОСТІ «ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ» ГВІНЕЇ І ОСТРО
ВІВ ЗЕЛЕНОГО МИСУ, (ПА1ГК), ПАТРІОТИ 
ЗВІЛЬНИЛИ 1 КОНТРОЛЮЮТЬ МАЙЖЕ ПО
ЛОВИНУ ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ.

закладах приима- 
наступний рік.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР. 

орг«н Иироаогрвдсксге 

обком» ЛКС/АУ,

,9/ ЗНІМКУ;ПбЖтіІЇїїЙта ГВІНЕЇ.Д’АКУПЬЯ РОЗМОВЛЯЄ 'ЗЛІ011У ВЕНДЖЛМІ з бійцями. ■ "
(Фото АІ1Н).

Друкарня імені Г. М. Димитрова обласного управління по пп(еГ~?~їїіГ7"' в
•ю пресі, м. Кіровоград, еул. Гліиии, "
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